Bestyrelsen i Open Data DK

Referat af Open Data DK-bestyrelsesmøde den 23. august 2018
Tidspunkt: torsdag den 23. august 2018 kl. 10.00 – 14.00

Sted: Aarhus, Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C
Deltagere: Kim Houlberg (Aalborg Kommune), Steffen Svinth Thommesen (Københavns Kommune),
Anne Dyrberg (Vejle Kommune), Bo Fristed (Aarhus Kommune) og Bjørn Hallberg Nielsen (Region
Hovedstaden)
Referent: Birgitte Kjærgaard

___________________________________________________

Dagsordenspunkt 1,
Velkomst (10 min)
Herunder nyt fra regionerne.
Nyt fra Region KBH + Sjælland
Deltagelse i ”Den Regionale Datahub”
• Vi har deltaget og præsenteret på den indledende workshop, med et kort oplæg om åbne data
• I forbindelse med det tværgående spor om værktøjer har vi påtaget os at levere input til en
værktøjskasse for projektets deltagende kommuner. Følgende leverancer er aftalt:
o Beskrivelse og præsentation af rollen som regional ambassadør
o Beskrive de største udfordringer, kommunerne står overfor, når de skal uploade og hvordan
man så skal agere. Med udgangspunkt i ODDK whitepaper.
o Konkret eksempel på metadata på et fælles kommunalt datasæt
• Disse leverancer skal leveres i løbet sensommeren
Regionalt åben data pow-wow
• Vi planlægger et regionalt åben data pow wow for Regionens medlemmer, med henblik på at give
status på arbejdet med de regionale projekter
Regionalt projekt om mobilitetsdata
• Sammen med regionen og andre partnere arbejder vi på at skabe et fælles projekt omkring
mobilitetsdata. De konkrete produkter er ikke fastlagt endnu.
Nyt fra Region Hovedstaden
Regional Datahub
Projektet ”Den Regional Datahub”, som er finansieret af Region Hovedstaden og de deltagende kommuner,
er nu for alvor skudt i gang. Den 8. juni var der kick-off workshop med deltagelse af kommuner og andre
interessenter. Derefter var der opstart på det første af de 4 fire temaspor – nemlig mobilitetssporet, som
havde første workshop i juni. I august bliver markedet inviteret ind til at give input til arbejdet med en
Regional Datahub, og i løbet af efteråret starter arbejdet på de andre temaspor.
Nye dataprojekter finansieret af Region Hovedstaden
Regionsrådet besluttede i juni at bevillige midler til to nye data-relaterede projekter, som igangsættes i løbet
af efteråret. Dels et projekt med DTU som lead, som har til formål at ”understøtte datadeling og fælles
datamodeller mellem kommuner, virksomheder, living labs og andre smart city initiativer” med
udgangspunkt i en case om fjernvarme. Dels et projekt med Københavns Kommune som lead, hvor der skal
ses på tværkommunale mobilitetsdata.
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Regionernes rolle fremadrettet
Som følge af Regeringens lov om erhvervsfremmeforenkling er alle regionerne netop i gang med større
spareøvelser, fyringsrunder, organisationsændringer og revurdering af indsatsområder. Regionernes arbejde
med åbne data har hidtidigt til dels været bundet op på erhvervs- og vækst-dagsordenen. Hvis regionerne
fremadrettet skal prioritere åbne data dagsordenen, så er det afhængigt af politisk og ledelsesmæssig
prioritering, samt af at man kan vinkle åbne data-dagsorden væk fra erhvervsfremme, og mere i retning af
regionernes kerneopgaver med sundhed, miljø, mobilitet osv.
Det vil der forhåbentlig blive mere afklaring af i løbet af efteråret, og indtil videre så fortsætter vi arbejdet
som hidtidigt – hvor jeg er Region Hovedstadens og regionernes repræsentant i ODDK bestyrelsen. Og hvor
Jens Kjersgaard fra Region Midtjylland er suppleant.
Nyt fra Region Midt
Workshop om anonymisering
Der afholdes den 12. september en workshop om anonymisering for alle kommunerne i Business Region
Aarhus. Underviser/oplægsholder kommer fra Alexandra Instituttet. Så konkret viden som muligt om en
anonymiseringsproces er efterspurgt.
Teknisk temamøde
Den 15. august afholdes teknisk temamøde med fokus på CKAN og automatisk upload af data til platformen.
Det er efterspurgt at få mere viden om dette område, da dataejerne ønsker at etablere automatisk
opdaterede datasæt, så de undgår manuelle opdateringsprocesser.
Databruttoliste
Som led i at skabe dialog med dataaftagerene er kommunerne i gang med at udarbejde en fælles
databruttoliste. Dataaftagerne har vanskeligt ved at sige, hvilke data de gerne vil have, da de ikke ved, hvilke
data vi har.
Kontakt til iværksættermiljø, væksthuse m.fl.
I open data projektet i Business Region Aarhus sættes der igennem efteråret 2018 fokus på at etablere
kontakt til iværksættermiljøer, væksthuse m.fl. i området. Der skal arbejdes på at skabe tættere kontakt med
erhvervslivet og styrke opmærksomheden om åbne data, således data der lægges ud kan skabe værdi for
flere.
Inspirations – og dialogarrangement med fokus på mobilitet
En af de virksomhedsrettede aktiviteter i FODS (nævnes nedenfor) er et inspirations – og dialogarrangement
med fokus på mobilitet. Det planlægges og afholdes af open data projektet i Business Region Aarhus. Det
forventes afholdt ultimo oktober/primo november i Aarhus.
Referat:
Bo orienterede om, at han i maj 2018 mødtes med Lise Søderberg fra Gate21. Det blev til dette møde
afklaret, at formålet med projektet Den regionale datahub ikke er at lave deres egen dataplatform. Den
regionale datahub er et innovationsforløb.
Bjørn orienterede om, at det er en omskiftelig tid for regionerne, med en usikker fremtid i forhold til
arbejdet med åbne data.
Aalborg: Open Data projektet i Business-regionen har haft svært ved at komme i gang i år. Nu er der ved at
komme gang i noget, evt. afholdelse af et hackathon. Der er ikke taget beslutning om, om medlemskabet for
de nordjyske kommuner gentegnes.
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Vejle: Vejle begynder at tage fat på kommunerne på Fyn, og har initiativ i gang med fokus på
håndværkervirksomheder.

Dagsordenspunkt 2,
Status på FODS, FKDS og andre aktiviteter [orientering] 15 min
FODS
Referat fra sidste partnerskabsmøde er sendt til bestyrelsen.
”Startpakke” til myndigheder i deres arbejde med dataudstilling
Der blev orienteret om startpakken til sidste bestyrelsesmøde. Erhvervsstyrelsen er ved at indhente tilbud på
udvikling af:
1) Digitalt redskab: Guide til organisatorisk setup for dataudstil-lingsprojekt og estimat for ressourcetræk
2) Beregning af samfundsøkonomiske gevinster ved frikøb af CVR- og regn-skabsdata samt udvikling af
generisk beregningsmodel
Den sidste udbydes som del af en samlet undersøgelse, hvor noget er finansieret af Erhvervsstyrelsen selv.
Pilotprojekt om udstilling af tværkommunale datasæt (i samarbejde med KL)
KL og Open Data DK har udarbejdet et projektoplæg, der sammentænker dette pilotprojekt med
understøttelse af flere/alle kommuner, med forslag om en freemium-model. Det blev besluttet, at ODDK og
KL laver et skriftligt projektoplæg inklusiv et budget og en tidsplan.
Virksomhedsrettede aktiviteter
Der er i FODS-initiativet et mål om at afholde eller støtte op om seks virksomhedsrettede aktiviteter i 2018.
Tre er planlagt.
- Et inspirations- og dialogarrangement
- Undersøgelse af dataaftageres behov og efterspørgsel
- UrbanTech challenge med fokus på brug af åbne offentlige data til at forbedre byen som et rum
Der er afsat min. 400.000 kr. til at afholde tre mere. Vi skal ikke nødvendigvis selv stå som arrangør af
aktiviteten, men kan også fint koble os på allerede planlagte events og arrangementer, hvor det vil give
mening at løfte åbne offentlige data dagsordenen. Den 28. august er der møde med henblik på at lave en
plan for aktiviteterne i 2018. Der efterspørges forslag. Kom derfor gerne med forslag.
Inspirations – og dialogarrangement med fokus på mobilitet
En af de virksomhedsrettede aktiviteter nævnt ovenfor er et inspirations – og dialogarrangement med fokus
på mobilitet. Det planlægges og afholdes af open data projektet i Business Region Aarhus. Det forventes
afholdt ultimo oktober/primo november i Aarhus.
Den andet nævnte aktivitet er en undersøgelse af dataaftageres behov og efterspørgsel på kommunale data.
Se oplæg til beskrivelse af undersøgelsen i bilag 1. Bemærk, at den er ikke endelig godkendt. Opgaven
varetages primært af ekstern konsulent.
FKDS
Afdækning ift. hjemmesiden
Styregruppen besluttede til sidste styregruppemøde at igangsætte en afdækning af behovet hos
kommunerne for en samarbejds – og videndelingsplatform på websitet. Opgaven varetages af Københavns
Kommune. De har interviewet nøglepersoner og er i gang med at udarbejde et spørgeskema, der udsendes
til kommunerne og forventes lagt på websitet, platformen og KLs underside som en pop-up minisurvey.
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Konklusionerne skal præsenteres for KL-styregruppen, som derefter tager beslutning om der afsættes midler
fra initiativet til en egentlig udvikling af www.opendata.dk.
De små åbne data succeser
Opgaven har fokus på at finde og formidle use cases med åbne data af kommunal relevans. Opgaven
varetages af Aarhus Kommune. Der er foretaget et stort research-arbejde for at finde relevante åben data
use cases. Der produceres en web-brochure, samt 2 film og små filmfortællinger på 30 sek. De kan bruges
bredt til at formidle den gode historie om åbne data, både i egen organisation og i andre
kommuner/sammenhænge. Produkterne forventes færdige ultimo august.
Udover de produkter er der som resultat af opgave et dokument med overblik over use cases på nuværende
tidspunkt under udarbejdelse. Derudover samles forslag og kommentarer fra virksomheder, iværksættere
osv., som er blevet interviewet ifb. med opgaven. Begge dele deles med bestyrelsen, når færdigproduceret.
Initiativ med understøttelse af alle/flere kommuner
Der er et projektforslag om understøttelse af alle/flere kommuner. Se beskrivelse under dagsordenspunkt 3,
hvor dette drøftes.
Andre aktiviteter
Som bestyrelsen blev orienteret om i juni 2018 har Open Data DK underskrevet Letter of support og har
dermed mulighed for at være en lille del af et nyt open data projekt med Aalborg Universitet i Kbh.
”OpenDataLabs to consolidate a practice of designing with open data”.
Det giver os mulighed for at være en del af events/hackathons med dem, hvor vi kan være med til at
definere fokusområde (f.eks. mobilitet). Derudover er det interessant for Open Data DK at være med i
drøftelserne omkring evt. Open Data Labs til at fremme anvendelsen af åbne data.
Det er et 4-årigt projekt, og de vurderer vores ”workload” til at være 30-40 timer over de 4 år.
Rejseomkostninger dækkes af projektet. Ansøgningen blev sendt til Danmark Frie Forskningsfond ultimo juni.
Overordnet projektplan og oversigt over aktiviteter med ekstern finansiering
Til bestyrelsesmødet den 17. maj blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en overordnet aktivitetsplan
med navne på, som kan publiceres på websitet. Se bilag 2. Planen opdateres løbende, og regionale
aktiviteter kan tilføjes. Derudover er der til bestyrelsen udarbejdet et overblik over aktiviteter med ekstern
finansiering i Open Data DK. Se bilag 3.
Bilag 1: Beskrivelse af Undersøgelse af dataaftageres behov og efterspørgsel på kommunale data
Bilag 2: Overordnet aktivitetsplan
Bilag 3: Overblik over ekstern finansiering
Referat:
Forslag til virksomhedsrettede aktiviteter i FODS:
Vejle: Data og mindre virksomheder (håndværkervirksomheder)
Kbh: En aktivitet omkring anvendelse af frie tilgængelige satellitdata, i samarbejde med Energi, Forsynings og
Klimaministeriet.
En kort beskrivelse af ovenstående to forslag til virksomhedsrettede aktiviteter sendes til sekretariatet, som
præsenterer dem for FODS-partnerskabet.
Input til beskrivelse af Undersøgelse af dataaftageres behov og efterspørgsel på kommunale data: Den kan
formuleres skarperes bl.a. ift. hvordan den adskiller sig fra andre rapporter og ønsket output.
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Aktivitetsplanen med lidt prosa ved hver aktivitet lægges på websitet.

Dagsordenspunkt 3,
Drøftelse af initiativer med FODS og FKDS (basismedlemsskaber) [drøftelse og beslutning] 50 min
Jf. Bos mail til bestyrelsen den 22. juni 2018 har der været dialog med både Erhvervsstyrelsen og KL omkring
Open Data DK, og hvordan indsatsen med understøttelse af alle kommuner kan styrkes, så der kommer flere
tvær/fælleskommunale datasæt ud.
Der er forslag om to initiativer:
- FODS-initiativ om udstilling af et tvær/fælleskommunalt datasæt
- FKDS-initiativ om basismedlemsskaber
Se yderligere beskrivelse i bilag.
Bestyrelsen bedes forholde sig til ovenstående to initiativer. På baggrund af tidligere drøftelser og
kommentarer bedes bestyrelsen konkret forholde sig til:
1. Hvordan sikrer vi fortsat incitament for at blive fuldgyldigt medlem?
2. Hvordan sikrer vi, at kommunerne lægger de fem specifikt udpegede datasæt på? Hvordan
håndhæver vi det?
3. Erhvervsstyrelsen har stillet forslag om, at 2018 kan bruges til at få kommunerne i gang og derefter
kan basismedlemskaberne evalueres primo 2019 med henblik på udarbejdelse af forslag til
yderligere tiltag overfor kommunerne.
4. Igangsættelse af FODS-initiativet
5. Igangsættelse af FKDS-initiativet
Bilag 4: Projektbeskrivelse
Bilag 5: Orienterende mails
Referat: Fordele og ulemper ved initiativerne blev drøftet.
Der er enighed om, at FODS-initiativet om udstilling af et tvær/fælleskommunalt datasæt er en god idé. Det
vil give os nogle gode erfaringer i at skabe de fælles datatræk.
Ift. FKDS-initiativet anses det som en væsentlig fordel at etablere et samarbejde med KL om dette initiativ.
Der er potentiale i at entrere med KL. Det er væsentlig i sådan et projekt også at have øje for de regionale
ambassadørers vigtige rolle i at få en dialog med kommunerne. Der er bekymring for, hvilken betydning det
har for foreningens økonomi at igangsætte initiativet.
Det blev besluttet, at der skal udarbejdes risiko-scenarier for foreningens økonomi. På baggrund af de
scenarier genoptager bestyrelsen drøftelsen af dette punkt og beslutningstagning onsdag den 29. august via
Skype.

Dagsordenspunkt 4,
Status på Open Data DK-handlingsplanen [drøftelse og beslutning] 20 min
Handlingsplanen for 2018 kan ses her:
http://www.opendata.dk/sites/default/files/odaa/handlingsplan_2018.pdf
Der gøres status over de forskellige aktiviteter i handlingsplanen og tages beslutning om, hvordan alle
aktiviteterne gennemføres i 2018.
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Bilag 6: Farvekodet status over handlingsplanen
Referat: Handlingsplanen blev gennemgået af bestyrelsen.
Drøftelsen af aktivitet 1.4-1.8 flyttes til dagsordenspunkt 5, der omhandler dataplatformen.
Aktivitet 2.5 + 2.6 er afhængig af bestyrelsens beslutning ift. basismedlemsskaber.
Aktivitet 2.8 skabes, hvis aktiviteten om basismedlemsskaber sættes i gang.
Ift. aktivitet 4.1.1 + 4.1.2 er forslaget, at der i 1. kvartal 2019 sættes fokus på at rette henvendelse mod de
nye regionale vækstcentre/erhvervscentre.
Der ønskes et større fokus på handlingsplanen til strategiseminaret
F.eks. drøftelse af afholdelse af Open xx Days. Får vi det ønskede ud af det?

Frokost (ca. 11.40-12.10)
Dagsordenspunkt 5,
Open Data DK-platformen [orientering, drøftelse og beslutning] 60 min
a) Status på aftale om drift/hosting
b) Roadmap ift. migrering
c) Governancestruktur
Til bestyrelsesmødet den 20. februar 2018 blev forslag til governancestruktur præsenteret. Dette
genbesøges, og bestyrelsen bedes drøfte og tage beslutning om governancestruktur.
d) Fem tekniske udviklingsopgaver
Der blev i efteråret 2017 fra KL-initiativet bevilget midler til nedenstående udvikling på Open Data
DK-platformen.
o Udvikling af modul til efterspørgsel af data
o Udvikling af model for udstilling af dynamiske data
o Udvikling af kommunale landingspages
o Udvikling af modul til registrering af cases
o Statistikmodul
Bestyrelsen bedes drøfte, om de fire udviklingsopgaver stadig modsvarer behovet for udvikling på
platformen. I fald de ikke gør, foreslås det at gå i dialog med KL om ændring af opgaverne.
Bilag 7: Præsentation fra 20. februar 2018
Bilag 8: Styringsstruktur og outsourcing af drift for portal
Bilag 9: Forklaringsnotat om valg af teknisk leverandør
Referat:
Der er indgået aftale med Viderum. Migreringen er igangsat og forventes afsluttet i uge 36. Medlemmerne
skal orienteres om flytningen. Det har ikke nogen teknisk betydning for dem i forbindelse med dataupload.
Kommunikationsteamet forventer at lave webinar i løbet af efteråret, hvor nyt om platformen inddrages.
Steffen præsenterer forslag til governancestruktur med følgende spørgsmål:
- Kan bestyrelsen beslutte den foreslåede governance model
- Hvem kan varetage hvilke roller?
o Teknisk koordinator: Kbh.
o Bruger – og medlemsadministration: Aarhus
o Portalstyregruppe (styregruppens rolle):
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▪
▪
▪

Antal medlemmer
Styregruppeformand: Steffen
Andre medlemmer
• Interesseorganisationer
• Advisory Board
Er der behov for en samlet governance model og opgavebeskrivelse for funktionerne/teams i ODDK?
Anne fortæller, at Frans har nævnt, at der ligger mange spændende ting hos Viderum.
Der er opbakning fra bestyrelsen til, at København varetager den tekniske koordinatorrolle og bruger – og
medlemsadministration varetages af sekretariatet.
Sammensætningen af styregruppen blev drøftet. Der er opbakning til, at Steffen er styregruppens formand.
København sender notat om governance rundt, samt bruttoliste til sammensætning af styregruppen
Derudover blev det besluttet i forhold til de tekniske udviklingsopgaver, at den tekniske styregruppe
udarbejder forslag til udviklingsplan for platformen.

Dagsordenspunkt 6,
Historiske data på Open Data DK-platformen [drøftelse og beslutning] 15 min
I Open Data Aarhus blev der for nogle år tilbage taget beslutning om, at man ikke ved automatisk opdaterede
datasæt, må opbevare historiske data på dataplatformen. Af den grund opbevares der ikke historiske data
om f.eks. trafik og parkering i Aarhus på dataplatformen (https://portal.opendata.dk/dataset/realtidstrafikdata og https://portal.opendata.dk/dataset/parkeringshuse-i-aarhus) Det er blevet efterspurgt.
I Aarhus har man været ved at undersøge mulighederne ift. realtidstrafikdatasættet. Der er mere detaljeret
data end det der er på Open Data DK-platformen, og fuldt historisk data. De er åbne for at stille det til
rådighed, eneste udfordring er den rent praktiske. Vi taler flere TB data.
Det vurderes, at det endnu er et fåtal af medlemmerne, der har behov for at opbevare historiske data på
platformen.
Sekretariatet har været i dialog med Frans la Cour om ovenstående og foreslår følgende vilkår for
medlemmer: ”Vi forventer, at medlemmer der planlægger at vedligeholde mere end 1-2 GB data på portalen
tager kontakt til den teknisk ansvarlige i Open Data DK”. På den måde bevares overblikket hos Open Data DK,
samt muligheden for at opskalere kapaciteten efter behov.
Til orientering om Open Data DK-serveren:
Der er pt. ca. 10GB, men den kan bare udvides on-the-fly. Det koster ca. 600 /md ex. moms med nuværende
kapacitet. Hele serveren koster ca. 1500/md. Det varierer blandt andet med trafikken som jo også påvirkes,
hvis der er mere storage.
Bestyrelsen bedes drøfte og tage beslutning om, hvordan Open Data DK forholder sig til det.
- Må der opbevares historiske data på dataplatformen?
- Kan bestyrelsen godkende ovenstående formuleret vilkår for medlemmerne?
Referat: Det tages fra gang til gang. Når behovet er der, skal de kontakte den tekniske koordinator, hvorefter
det vurderes, også ift. økonomi.

Dagsordenspunkt 7,
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Regnskab og budget 2018 [orientering og beslutning] 15 min
Regnskab og budget 2018 fremlægges.
Bestyrelsen bedes forholde sig til regnskab og budget. Der er på nuværende tidspunkt afsat 40.000 kr. til
messedeltagelse og 100.000 kr. til Open Mobility Days. Sekretariatet foreslår, at disse allokeres til andre
budgetposter, bl.a. bør der afsættes min. 25.000 kr. mere til drift af CKAN. Derudover foreslås det at afsætte
midler til udvikling af CKAN, bl.a. et statistikmodul. Det efterspørges i høj grad af medlemmerne.
Bilag 10: Regnskab og budget 2018
Referat: Det blev godkendt at allokere ressourcerne fra Open Mobility Days og messedeltagelse til andre
poster.

Dagsordenspunkt 8,
Kommunale/regionale samarbejder i Open Data DK-bestyrelsen [drøftelse og beslutning], v. Anne (10
min)
I forbindelse med generalforsamlingen 2018 var der drøftelser omkring, hvem der kan stille op til bestyrelsen
i Open Data DK.
Bestyrelsen bedes beslutte om repræsentanter fra kommunale/regionale samarbejder kan stille op til
bestyrelsen i Open Data DK.
Referat: Det kræver et fuldgyldigt medlemskab i Open Data DK at sidde i bestyrelsen, og det er kun
kommuner og regioner, der kan være fuldgyldige medlemmer.

Dagsordenspunkt 9,
Andre orienteringer og eventuelt (10 min)
Referat:
Anne orienterede om, at hun og Frans har været til workshop hos Erhvervsstyrelsen i forbindelse med
udvikling af den digitale startpakke (model for vurdering af ressourcetræk ved deling af data) til offentlige
myndigheder. Det blev afholdt af PwC og var også deltagere fra Trafikstyrelsen og STAR (Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering). Anne og Frans betonede til workshoppen vigtigheden af, at værktøjet også
kan bruges af mindre kommuner, og at de huskes som målgruppe i udviklingen af det.

Side 8 af 8

